IB- 5 RECUPEREM S’ALOVA
DATES: 16 AL 30 D’AGOST
EDATS 18 A 30 ANYS
MODALITAT: REHABILITACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
TIPUS: NACIONAL
IDIOMA: CASTELLÀ - CATALÁ
ORGANITZA: IBJOVE- MOVIMENT ESCOLTA I GUIATGE DE MALLORCA

ALLOTJAMENT

Descripció del treball o projecte a realitzar
La recuperació de la pedra en sec serà l'activitat principal
que es durà a terme, símbol identificatiu del nostre
paisatge, una obra de l'acció humana amb una perfecta
simbiosi amb la naturalesa. Aquest monument patrimonial
de les nostres illes barreja cultura, tradició, identitat, ... trets
que volem traslladar amb aquest projecte als participants.
Comptarem amb experts en la matèria que ens ajudaran a
aprendre aquesta tècnica.
El camp de voluntariat es realitzarà a S’Alova, parcel·la
situada en el camí del barranc de Biniaraix, a uns 10 minuts
caminant des de Biniaraix. La finca de S'Alova, propietat de
la Fundació Maria Ferret, és un olivar conformat per
diferents marges, i on trobam un porxo, que és una
edificació típica dels olivars.

Dirigit a
Els participants, joves de 18 a 30 anys, han d'estar
físicament preparats i mentalitzats per a fer les activitats
proposades durant el camp de voluntariat. Capacitat de
treball en equip, respecte cap als altres i ganes de gaudir
de tot allò relacionat amb el CV.

Casal de Colònies Sant
Ramon de Penyafort,
c/ de l’Església, 9, del Port de Sóller.
47 places
3 habitacions, 2 sales de reunions,
menjador, cuina, pati, dutxes i banys.
Antiga casa de colònies que cobreix
totes les necesitats per desenvolupar
aqueste camp de voluntariat.
• Habitacions amb lliteres i roba de
llit.
• Cuina i menjador.
• Dutxes i banys per grups mixtes.
• Pati interior.
Establiments propers com
supermercats,
farmàcies, bancs ...

COM ARRIBAR

Autobús aeroport
(A1) http://www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/17/aeroport-palma-centre
aturada 1078 pl. Espanya .
Autobús port
(1 Porto Pi -Sindicat)
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www.emtpalma.cat/ca/
linia/-/L/1/portopi-sindicat

PUNT DE TROBADA

1r dia de l’activitat a les 10,30 h a
l’estació del tren de Sóller (Palma)
situat al costat de l’Estació
Intermodal (pl. Espanya), agafarem a
les 10.50 h, el tren històric PalmaSóller.

ACTIVITATS COMPLEMENTARIES I TEMPS
LLIURE
⁃ Visita guiada al poble de Sóller i museu de la mar
en el port.
⁃ Excursions per la Serra de Tramuntana
⁃ Visita al museu modernista Can Prunera.
⁃ Sortides a la platja
⁃ Activitats lúdiques a les festes patronals de Sóller.
⁃ Taller de ceràmica
⁃ Tast d'oli i visita a la cooperativa Sant Bartomeu
⁃ Excursió en vaixell per la costa nord, etc…

MATERIAL NECESSARI
Llanterna frontal, motxilla petita per a fer excursions, calçat còmodes (esportives), sandàlies per a la
dutxa i platja, roba còmoda, sac de dormir i esterilla, cantimplora, banyador, gorra o capell,
tovallola de dutxa, tovallola de platja, crema solar, esprai antimosquits, productes d'higiene personal.
Un producte a elegir típic de la comunitat de procedència (embutits, galletes, dolços…)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• DNI
• Targeta Sanitària
• Fitxa d’inscripció del camp de voluntariat.

QUOTA D’INSCRIPCIÓ I DEVOLUCIÓ
110€ a ingressar quan es rebi confirmació de la plaça assignada.
Únicament es retornarà la quota per suspensió de l'activitat o per causa major justificada.

ASSEGURANCES I COBERTURA SANITÀRIA DE LA QUOTA
Tots els participants disposen d'una assegurança d'accidents que cobreix els accidents que es poden
produir durant l'activitat i de responsabilitat civil que cobreix els accidents que es puguin produir
durant l’activitat i de responsabilitat civil.

REGLAMENT INTERN
• Els participants hauran de respectar les normes generals del Camp de Voluntariat.
• S'hauran de respectar les normes elementals de convivència amb els participants i amb l'equip

responsable de l'activitat.

• Durant l'activitat, s’haurà de romandre al Camp de Voluntariat, respectar els horaris establerts i

participar en totes les activitats organitzades per al grup.

• Tant la neteja diària de les instal·lacions com l'elaboració del menjar (desdejuni i berenars, dinars i

sopars) són a càrrec del grup de participants coordinats per l'equip de monitors.

• Qualsevol incompliment de les normes serà motiu d'expulsió del participant.

